Schriftelijke vragen invulling voormalig Rode Kruis gebouw
inzake verzoek Biljart/Bridge Centrum Stetweg.
Castricum, 03-01-2018
Aan het college van B&W,
De VVD heeft onlangs het Biljart/Bridge Centrum aan de Stetweg 41A bezocht, dit
werkbezoek vond plaats naar aanleiding van hun bezoek aan het raadsspreekuur.
Het centrum is dringend op zoek naar een nieuwe locatie, de huidige locatie is gezien
de ligging niet optimaal te gebruiken door hun leden, ze zijn hierover ook al met uw
College in gesprek geweest. Na dat verschillende locaties zijn bekeken en besproken,
kwam voor het BBC het Rode Kruisgebouw als locatie het beste naar voren.
Zij hebben op advies van wethouder Schijf een onderzoek in de buurt gehouden en de
bevraagde omwonenden reageerden positief op de eventuele komst van het centrum.
Wij begrijpen echter van hen, dat de portefeuillehouder RO wethouder Steeman, deze
locatie wil vrij houden als inbreidingslocatie, huur door het BBC is om die reden niet
mogelijk. De buurt heeft een eerdere ontwikkeling mbt woningbouw voor
dementerende afgewezen. Tevens bestaat er veel weerstand op het eventueel
verdwijnen van de speeltuin aldaar.
De VVD is van mening dat dit een prachtige locatie is voor het BBC, ruim 400 leden
zijn actief binnen het BBC, en deze vervult daarmee een enorme maatschappelijke
behoefte in Castricum/Bakkum. De vereniging krijgt geen subsidie, en heeft
voldoende eigen middelen om het gebouw geschikt te maken voor hun wensen ze
vraagt alleen medewerking voor de locatie.
De VVD heeft naar aanleiding van bovenstaande de volgende vragen.
1. Klopt het dat het college verdeelt is over invulling van het
Rode Kruisgebouw?
Zo ja, is hier over een stemming geweest, en op welk moment?
Zo nee, hoe is deze “besluitvorming” dan gedeeld met het bestuur van het
Centrum?
2. Zijn er op dit moment nieuwe concrete plannen voor de locatie Rode Kruis
gebouw aan de Van Speykkade ?
Zo ja, wanneer worden die gepresenteerd aan omwonende en de raad?
Zo nee, is het dan wenselijk om het gebouw aan z’n maatschappelijke functie
te blijven ontrekken?
3. Is het college bereid om oriënterende gesprekken gaan voeren met het bestuur
van het BBC, en de gemeenteraad over de uitkomst van deze gesprekken te
informeren?
4. Binnen welk termijn denkt u de gemeenteraad hier over te kunnen informeren?
Wij zien de beantwoording graag binnen de gestelde termijn tegemoet
Met vriendelijke groet,
Inge Ruijmgaart

